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Närvarande från styrelsen; Seved Helmersson, Hans Strömbom, Gunnar Westermark, Dag 

Holmberg, Erik Åkerlund, Agneta Setterwall, Stina Molund och adjungerad Inger Sjöberg. 

Under föredraget var drygt 50 personer varav fyra från Södra Valsätra Villaägarförening (dit vi 

skickat inbjudan) närvarande, en del lämnade höstmötet efter föredragen. 

Kvällen inleddes med föredrag från den idella föreningen Ultuna Permakultur då Rana Toprak och 

Sanaz Kalantari berättade om sin strävan att odla mycket ätbart överallt, och i det tillämpa 

permakulturprinciper. Alf Bergstrand berättade med bildvisning hur han ombildat större delen av sin 

villatomt i Norby till odlingsmark för allehanda grödor, bärbuskar och fruktträd enligt föreningens 

permakulturprinciper.  

Föreningen finns på facebook, och har en hemsida med en hel del att läsa, 

www.ultunapermakultur.com. 

Föredragshållarna avtackades med varsin bok ”Sunnersta från istid till nutid”. 
 

1§.  Mötet öppnades av ordföranden Seved Helmersson 

2§.  Arne Lagerholm valdes till mötesordförande 

3§.  Gunnar Westermark valdes till sekreterare för mötet 

4§.  Till justerare valdes Nils Larsson och Margaretha Jägerstad 

5§.  Mötet konstaterade att mötet är stadgeenligt utlyst 

6§.  Den utsända dagordningen godkändes 

7§.  Årsmötesprotokollet från 2022-04-20 gicks igenom.  

8§.  Årsmötesprotokollet godkändes 

9§.  Närvarande styrelseledamöter presenterade sig. Inger Sjöberg är också fortsatt adjungerad  

styrelsemedlem för bl. annat stadsplanefrågor. 

10§.  Valberedningen bestående av Therese Wandebäck och Susanne Påhlsson Skeppstedt tar 

tacksamt emot förslag på en person som vill vara suppleant, då posten är vakant 

11§.  Kassören Hans Strömbom presenterade budgetförslag för 2023. Föreningen har tappat en 

hel del medlemmar efter pandemin, det finns dock medel på föreningens sparkonto, men på sikt 

måste medlemsantalet öka alternativt medlemsavgiften höjas.  

 

Mötet påpekade vikten av att tillräckligt antal medlemmar finns i föreningen, för att ge 

tillräcklig stöd och tyngd åt skrivelser, yttranden mm. 

 

12§.  Årsavgiften 100 kr/år per hushåll beslöts vara oförändrad. 

13§.  Verksamhetsplanen för 2023 gicks igenom av Seved och de olika ansvarsområdena 

presenterades av resp.  styrelsemedlem;   

Seved Helmersson är ordförande och arbetar med bl. annat stadsplanefrågor, 

Dag Holmberg är vice ordförande och sköter bl.a. logistiken med de lokaler vi hyr, 

Christina Molund är allt i allo och arrangerar dessutom tacksamt fika vid medlemsmöten 

mm, 

Hans Strömbom är kassör och sköter ekonomi och bokföring, 

Bygg- och planfrågor bevakas av Seved, Hans och Inger. Ett omfattande arbete har gjorts, 

planeras och kommer att göras för att bemöta Uppsala Kommun (UK)/Region och Trafikverkets 

http://www.sunnersta.nu/
http://www.ultunapermakultur.com/


planer på ny byggnation i UK, Gottsunda, Norra Sunnersta, Södra/Sydöstra Uppsala, 4-spår, ev 

spårvagn i UK etc. 

 

Mötet gav ett starkt stöd till styrelsen, för fortsatt arbete med de stadsplanefrågor och 

vinterväghållningsfrågor som vi arbetat med länge. 

 

Gunnar Westermark är sekreterare och bevakar trafikfrågor och vinterväghållning, Gunnar 

berättade (anförde) att styrelsen skrivit till alla politiska partier som ställde upp i kommunalvalet 

och frågat hur de ställer sig till önskemålet att (UK) Uppsala kommun i likhet med flera av våra 

grannkommuner ska överta vinterväghållningsansvaret för trottoarer som är kommunens mark. 

Svarsresponsen har varit god och nu avvaktar styrelsen med vidare åtgärder tills den nya 

kommunstyrelsen hunnit sätta sig in i alla frågor. SEF har också skrivit till Villaägarna och 

föreslagit att de ska göra en skrivelse med förslag till riksdagen att den lag som möjliggör för 

kommuner att förelägga fastighetsägare att sköta vinterväghållningen av kommunal mark ska 

ändras/slopas och att då vi och andra egnahems-/villaägarföreningar kan stå med som 

undertecknare. UK upphandlar vinterväghållning för 3 år i taget, nästa upphandlingsperiod inleds 

hösten 2023, regelverket entreprenörerna ska följa är omskrivet och kommer inom kort att 

tillställas SEF. Dock vet vi redan att formuleringen i kapitlet Bostadsgator; ”Vid snöröjning av 

bostadsgator ska entreprenören vidare sträva efter att inte ploga igen infarter till angränsande 

fastigheter” är omformulerad men inte som vi önskat - med en mer tvingande formulering. 

Hemsidan sköts av Erik Åkerlund som påpekade att den löpande kostnaden är lägre än 

initialkostnaden för den nya hemsidan. 

Konstutsmyckningen i Sunnersta bevakas av Agneta Setterwall som meddelade att 

konstverket ”Ekhjärtat” troligen blir färdigställt i februari och invigning kommer att troligen ske 

2022-04-16 

Föreningen har inget officiellt medlemsregister som är tillgängligt för fler än kassören, detta 

pga personuppgiftslagen GDPR där Fredrick Beste bevakar att föreningen följer denna lag. 

 

14§.  Till SEF-styrelsen i förväg anmälda frågor; Problemen i korsningen 

Långvägen/Rosenvägen med upprepade incidenter pga att folk kör som om det vore en rondell 

med de trafikregler som gäller i rondell diskuterades. Fredrick B har tidigare föreslagit att vi ska 

skriva till UK och föreslå att utfarterna från Långvägen beläggs med stopplikt, SEF har dock inte 

agerat ännu. 

15§.  Övriga frågor: Mötesfråga om SEF bevakar bevarandet av avfallsstationen i Gottsunda 

och styrelse-ordf. kunde meddela att det hade bevakats i yttrandet till UK 2022-09-21. 

Fråga om att Strandpromenaden mot Ekoln kraftigt har förslyats. SEF kommer i frågan att 

tillskriva UK om hur skötselplanen ser ut och åtgärd från UK. 
 

16§.  Mötet avslutades 

 

………………………………………      ………………………………………… 

Arne Lagerholm mötesordförande  Gunnar Westermark sekreterare 

Seved Helmersson SEF-ordförande 

 

Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

Nils Larsson    Margaretha Jägerstad 


